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บำหลี – ทำนำล็อต – เบซำกีห์ – อูลูวำตู 4 วัน 3 คืน

กำหนดกำรเดินทำง : กันยำยน – มีนำคม 2561
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วันแรก

สนำมบินดอนเมือง–เดนปำซำร์ (บำหลี) – GWK- วัดอูลูวำตู ULUWATU

03.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประตู 6 - 7 เคำน์เตอร์สำย
กำรบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดนปำซำร์ (บำหลี) โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL258
เดินทางถึงสนำมบินท่ำอำกำศยำนนำนำชำติงูระห์ไร เกำะบำหลี
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวน
พระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จาลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็น
รูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสู งสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า
เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร
ขนาดน้าหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัด
แสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบาบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ วั ด อูลู วำตู Pura Uluwatu วัดที่ ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนื อมหาสมุท ร
อินเดียเป็นวัดหลักประจาท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองข้างของวัดมีทางเดินเลียบ
เลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูงเห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่ งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัด
กับท้องทะเลสีครามถึงเวลา นำท่ำนชมพระอำทิตย์ตกริมทะเล(ควำมสวยงำมขึ้นอยู่กับอำกำศของแต่ละ
วัน) ที่นถี่ ือว่าจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ
รับประทำนอำหำรเย็น เมนูพิเศษ Sea Food ณ หำดจิมบำรัน
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

05.50 น.
11.25 น.
กลำงวัน

ค่ำ

วันที่สอง
เช้ำ

(-L-D)

ปูรำเบซำกีห์ – หมู่บ้ำนคินตำมณี – ภูเขำไฟบำตูร์ –โรงงำนกำแฟ – เทมภัคศิริงค์ -ตลำดปรำบเซียน
(B/L/D)
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางขึ้นสู่ นาท่านเดินทางสู่วัดฮินดูที่สาคัญและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูรำเบ
ซำกีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซำกีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัด
ที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกัน
ไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะ
มีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดย
มี ฉ ากหลัง เป็ น ภู เขาไฟกุ นุ ง อากุ ง ซึ่ งมี ความสู งมากที่ สุ ดบนเกาะคื อ มี ค วามสู งถึง 3,142 เมตรจาก
ระดับน้าทะเล ถือ เป็นด่านแรกสาหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้ำนคินตำมำนี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะ
บาหลี ชมความงามของ ภูเขำไฟบำตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสำบบำตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจาก
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กลำงวัน

เย็น

วันที่สำม
เช้ำ

กลางวัน

การยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเ ขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ มี
ความสูงเหนือระดับน้าทะเล 1,717 เมตร นาท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขา
ท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของ
เกาะบาหลีจากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ โรงงำนกำแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้
ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
หลังอาหารหลังนาท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ามาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาว
บาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้าศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทาให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่
งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพั กของอดีตประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งที่ ตลำดปรำบเซียน ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ
(ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วิหำรตำนำห์ลอต – เทือกเขำเบดูกัล – วัดเบรำตำน (วิหำรกลำงน้ำ) – วัดเม็งวี
(B/L/D)
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วิหำรทำนำล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชา
เทพเจ้าแห่งมหาสมุ ท รเป็ น วิห ารโบราณ สร้างขึ้น ในคริส์ ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุท ร
อินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศัก ดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก
หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขำเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ , ผัก,
ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์ และ ปุระอันงดงามสอง
ข้างทางขึ้นภูเขา นาท่านชมต้นน้าทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบรำตำน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดำนู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลาง
อากาศเย็นตลอดปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
หลังอาหาร จากนั้นนาท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
วัดทำมำอำยุน(เม็งวี)อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์
แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้าล้อมรอบบริเวณวัด
อันงดงาม
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เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า
09.30 น.

เดนปำซำร์(บำหลี) – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมกันที่ ล็อบบี้โรงแรมได้เวลานาท่านออกเดินทางจากที่พัก อาลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดินทางไป
สนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
นำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL259

13.20 น.
17.15 น.

เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
--------------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ---------------------------

อัตรำค่ำบริกำร

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12
ขวบ
มีเตียงเสริม

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

ตุลาคม : 12 – 15 // 26 – 29
พฤศจิกายน : 9 - 12
ธันวำคม : 8 - 11 วันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวำคม – 2 มกรำคม วันปีใหม่
มกราคม : 11 – 14// 25 – 28
กุมภาพันธ์ : 8 – 11// 22 – 25
มีนาคม : 1 – 4 //8 -11

16,999
16,999
17,999
21,999
16,999
16,999
16,999

16,999
16,999
17,999
21,999
16,999
16,999
16,999

15,999
15,999
16,999
20,999
15,999
15,999
15,999

6,000
6,000
6,000
8,000
6,000
6,000
6,000

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
-ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้าหนักไม่
เกิน 20 กก.
-ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่มนอกรายการ
-ค่าทาเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-ค่าน้าหนักที่เกินพิกัด
-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวัน/ต่อ
ลูกค้า 1 คน
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
หมำยเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้นผู้โดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายนั้น
เพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน ถ้าหากว่าไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือ
ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
กำรจองทัวร์และกำรชำระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 8,000 บาท/ท่าน สาหรับการจองทัวร์
2. กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางเพื่อสารองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมี
หน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง
กำรจองทัวร์จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐำนกำรจองทัวร์ และหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำมัดจำทัวร์ เท่ำนั้น
เงื่อนไขกำรยกเลิก
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่
บริษัทฯกาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณีที่บริษัทฯได้ทาการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดาเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้
ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการพิ จารณา การคืน เงิน ในกรณี เกิ ดการยกเลิ ก การจองทั วร์ ตามสถานการณ์ ที่
เหมาะสม
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